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ΟΜΑΔΑ Α΄ 
 

ΘΕΜΑ Α1 
 
Α.1.1. 
 

1. - 1919 
2. - 1906 
3. - 1927 
4. - 1930 
5. - 1923 

 
Α.1.2. 
 
α. σχολ. βιβλ. σελ. 48, τελευταία παράγραφος: «Η αγροτική κρίση 
αντιμετωπίστηκε   

… εμβασμάτων των μεταναστών.».  
 
β. σχολ. βιβλ. σελ. 84, από την ενότητα 2: «Αντίθετα με άλλες χώρες της 
Ευρώπης …  

ενεργού πληθυσμού.». Προαιρετικά : σελ. 46, από την ενότητα 2: 
«Στον ιδεολογικό τομέα … περιεχόμενο.». Γενικά η απουσία μεγάλων 
παραγωγικών μονάδων και εργατικού δυναμικού λειτούργησε 
ανασταλτικά για την ίδρυση ταξικών κομμάτων. 

 



γ. σχολ. βιβλ. σελ. 251-252, από την ενότητα 2: «Το πολιτικό γεγονός 
που  

 λειτούργησε … ήταν σύμμαχοι με τους Έλληνες.». 
 
ΘΕΜΑ Α2 
 
Α.2.1. 
 
σχολ. βιβλ. σελ. 138-139, από την ενότητα 1: «Η εθνική αφύπνιση των 
Τούρκων …την Αλβανία και την Ελλάδα.» 
 
Α.2.2. 
 
σχολ. βιβλ. σελ. 216-217, ενότητα 6: «Η κατάλυση της Αρμοστείας στην 
Κρήτη. Το  
πρώτο ενωτικό Ψήφισμα.», και σελ. 218, από την ενότητα 7: «Παρά τις 
έντονες διαμαρτυρίες …προσωπικότητα στην Κρήτη.». 
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 
ΘΕΜΑ Β1 
 
α. σελ. 50, από την ενότητα 4, τελευταία παράγραφος: «Το Νοέμβριο 
του 1920  

…δαπανηρό πόλεμο.». 
 
β. σελ. 50, από την ενότητα 4, τελευταία παράγραφος: «Το Μάρτιο του 
1922 …  

βαρύτατες συνέπειές της.». 
Πληροφορίες από την πηγή: Η πηγή αναφέρεται στη διχοτόμηση του 
χαρτονομίσματος. Αρχικά περιγράφεται η διαδικασία της διχοτόμησης 
(«Τελικά …του ολοκλήρου.») και στη συνέχεια αποτιμάται η 
αποδοτικότητα του μέτρου αυτού («Αλλά και τα νέα χρηματικά μέσα 
… και τον πληθωρισμό.»). 
 

ΘΕΜΑ Β2 
 
α. σελ. 154 από την ενότητα 1: «Εξάλλου δόθηκε προτεραιότητα … 

παραμεθόριες περιοχές.». Ακόμη μπορούν να αναφερθούν στοιχεία 
από τη σελ. 166 – 167, ενότητα β, 2η παράγραφος: «Σημαντικότερες 
ήταν … εθνικό κορμό.». 

 



 Πληροφορίες από την πηγή: Βασικός λόγος που οι ελληνικές 
κυβερνήσεις εγκατέστησαν τους πρόσφυγες κυρίως στη Μακεδονία 
και στη Θράκη ήταν η ύπαρξη στα μέρη αυτά εύφορων εδαφών και 
μουσουλμανικών περιουσιών («Οι ελληνικές κυβερνήσεις 
…εγκαταλείψει οι Τούρκοι.»). 

 
β.  σελ. 156, ενότητα 2: «Η αγροτική αποκατάσταση». Προαιρετικά: σελ. 
153:  

«Υπήρξε μέριμνα …Έδεσσα και αλλού.». 
 

Πληροφορίες από την πηγή: Αρχικά αναφέρονται οι παροχές της 
ελληνικής κυβέρνησης («Οι κυβερνήσεις τους δίνουν …γαίες και τα 
πρώτα μέσα και ζώα για την καλλιέργεια της γης.»). Στη συνέχεια 
περιγράφονται τα μεγάλα δημόσια έργα («Στις χώρες αυτές ιδίως … 
θαυμασμό πολιτισμένων λαών.») που έγιναν στην ελληνική ύπαιθρο 
και κυρίως στη Β. Ελλάδα με στόχο την ανάπτυξη του αγροτικού 
τομέα και άρα την ενίσχυση των προσφύγων που αποκαταστάθηκαν 
ως αγρότες. Συγκεκριμένα εκτελέστηκαν εγγειοβελτιωτικά και 
αρδευτικά έργα, διευθετήθηκαν οι χείμαρροι και τα μεγάλα ποτάμια 
και αποξηράνθηκαν λίμνες.  Ακόμη, τα έργα αφορούν το οδικό δίκτυο 
(«ανοίγουν δρόμους, κατασκευάζουν γέφυρες, εκτελούν μεγάλα 
λιμενικά έργα») και ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στον τομέα της υγείας 
(«Έπρεπε ακόμη να γίνουν εξυγιαντικά έργα … φαρμακεία κλπ.). 
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